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 ةيطبارملا ةلودلا ةءاهن

 برغملا ىف

 ريسم . اهوح ثالخلاو ميهاربإ قاححإ أ ريمألا ةيالو . راضتحالا روط ىف ةيطبارملا ةلودلآ

 هل وزنو ساف ىلع هفحز . اهماحتقاو فيسرجأ ىلإ هريمسم . ةعاطلا ىف اهوخدو ةدجو ىلإ نموملا دبع

 ىلإ نمؤملا دبع ريسم . نيدحوملا عم مهكابتشاو ؛ ىوارحصلا ةدايقب نيطبارملا جورخ . ةدمرقملاب

 جورخ . ةسانكم ةرصاحمل ةلمح هلاسرإ . ضرعلا لبحل هلالتحا . رقبلا ةبقع ىف هلوزنو وبس ىداو

 . سافل نيدحوملا ةرصاحم . ةسانكم ىلإ هسفنب نمؤملا دبع ريسم . نيدحوملاب مهكتفو اهم نيطبارملا
 ىوارحصلاب هردغ . نيدحوملاب ةنيدملا ىلع فرشملا ىنايحلا لاصتا . ىداولل ههايم قارغإو ربال مهمطت

 ةسانكم نم نمؤملا دبع مودق . ىوارحصلا رارفو ساف نيدحوملا لوخد . ةنيدملا باب هحتفو
 طوقس . الس ىلإ 3 ةسانكم ىلإ هريسم . ةنياملا راوسأل همده و نيطبا رملا خايشأل هلتق . ساف هلوخدو

 دونو . ةلاكدو ةجاببص عوضخو عيبرلا مأ ىداو ىلإ نمؤملا دبع ريسم . نيدحوملا ىديأ ىف ةسانكم
 هتاوق ىف نمؤملا دبع ريسم . ةتيسلهأ لسر دوفو . ةعاطلا ف هلوخدو ىطبارملا لوطسألا دئاق نوميم نبا

 . ةئياملا لخاد نيطبارملا ةلاح . شكارمل نيدحوملا ةرصاحم . زيلحبإ لبج قوف هلوزن . شك ارم ىلإ

 ىلع لئابقلا خايشأ دوفو . لخادلا ىلإ مهدادتراو نيطبارملا ةميزه . نيدحوملا لاتقل مهجورخ
 لامتسا . ةنيدملا دومصو راصحلا دادتما . ناتني نب قاححإ ديحوت . هيلإ سلدنألا دوفو . نمؤملا دبع
 ةبصقلاماحتقا . ةسئايلا اهلهأ ةمواقمو شكارم نيدحوملا لوخد . راوسألا مهماحتقا و ملالسلل نيدحوملا

 . اهلهأل عيرذلا مهلتقو © شكارمل نيدحوملا ةحابتسا . هتصاخو هلآو مها ربإ ريمألا ىلع ضبقلاو

 . هتلحم ىلإ هدوع مث ةئيدملا نمؤملا دبع لوخد . ةثوتمل خايشأو ءارمأو نيفشات نب ميهاربإ لتقم
 «بالسألا و ىبسلا ممج . اهعماوجمدهو اه ريهطتو ةسجر ةئيدم اهرابتعا . ةئيدملا نم جورخلاو لوخدلا

 . نمؤملا دبع ىلع ةيليبشإ دفو دوفو . ناسملت ةبصة نيدحوملا لوخد . دهعلا اذه ف شك ارم فصو

 سم 1 د

 « طسوألا برغملا ىف « نيطبارملا ناطلس راها نأ دعب « كش ةمث نكي مل
 نورفاظلا نودحوملا طسبو ٠ فراحلا وحنلا اذه ىلع « ىلاهثلا برغملا فو

 «ةيلامثلاروغتلا رئاسو «شكارم الخ اهف « ةيبونحلا دعاوقلا رئاس ىلع « مهناطلس

 تناك « ةيطبارملا ةلودلا نأ ىف كلش ةمث نكي مل - ىنرغلا ىلاهشلا نكرلا الخ ايف
 . ةلهذم ةعرسب ةموتحما اهتنيابن ىلإ ريست

 ةكرعملا هذه لالخ « اهدراوم دافنتساو « ةيطبارملا ةلودلا ىوق ددبت ناكو



 - ؟هه

 « اماع نيرشع ءاهز ؛ ىدهملا ترموت نب دمحم مايق ذنم ترمتسا ى ىلا ةليوطلا
 « اهفوفص قف ةزمتو ©« ىرخأ دعب ةكرعم « ةيطبارملا شويحلا ىلع متازهلا ىلاوتو
 ناك رمتسملا رابدإلا اذه ءارج نم « ىونعملا اهحور طوبهو . اهديدع ءانفو
 لذبت نأ نكمي ىتلا ؛ ةسئايلا ةريرملا ةمواقملا تناك امهم هنأب نذاوي ام هلك كلذ
 نلو « ايش ىنغت نل امنإف ٠ بيهرلا عارصلا كلذ نم « ةريخألا ةلحرملا ىف
 « قفألا ىف ةيوق ودبت اهعلاوط تذخأ ىلا « ةبقترا ما ةئراكلا عوقو نود لوحت
 اذه ىلع ةمخضلا هشوج ددبتو « ىلع نب نيفشات ربمألا عرصم دعب ايسالو
 لماشلا وحنلا

 حبش ىوس « ةيضاقلا ةبرضلا هذه دعب دعت مل ةيطبارملا ةلودلا 5 عقاولاو
 « ةرضتحملا ةلودلا ةأ ةاسأم نم ريخألا ل لثع ناك ٠ شكارم ىف . ليزه
 قاعإ ىنأ ريمألا هداوإ . نيفشات عرصم رث 7 لع 4 شكارم ف عيوب انيح كلذو
 رخاوأ ىف ناسدلت ىف هيلع هدوفو ذنم ؛ هدهع ةبالو هالو دق هوبأ ناكو ع ,مهاربإ
 .رهش وحنب هتافو ليبق كلذو : شكارم ىلإ ههجو مث : مل نسم هام
 «ةيطبارملا ةلودلا اههجاوت تناك ىلا فورظلا قدأ ىف تمت ىتلا ةعيبلا هذه نأ ىلع

 اعدو هيلع جرخ « مهاربإ ريمألا ع ىلع نب قاحإ نإف . فالخ نود عمت
 . ةيطبارملا ةمصاعلا لخاد ذر تع حاطتلاو لدحلا عقوو « ةرامإلاب هسفنل
 « دوشحلاو دوفولاو « ساف نم نوبرتقي هسفن تقولا كلذ ىف نودحوملا ناكو
 . هاوق ززعتو « هعومج ديزتف « نمؤملا دبع مهلهاع ىلع بوص لك نم ىرتت
 هنإ انل لوقيف ٠ نمؤملا دبع ريسم « اهقفارمو ةلمحلا خرؤم « قذيبلا انل فصيو
 بحاصنأ نيح ىف + اذه . ©)اهلهأ دحوو « اهذخأف ( ةدجو ) تادجنو ىل إع لزن
 نماعب كلذ لبق ةدجو ىلع اولوتسا نيدحوملا نأ انل ركذي برغملا نايبلا
 فصتتمف عقت ىهو ٠ فيسرجأ ىلإ كلذ دعب نمؤملا دبع راسو . 20( هع
 ضعب نم ةمواقملا ضعب نودحوملا ىو « اهيلع لزتف « سافو ناسملت نيب ةفاسملا
 مهعومج تقزف « هتاوق ضعب نمؤملا دبع مهلع درجف « ةيحانلا كللت ءامعز
 ىلع عقن ىلا ةدمرقملاب لزنو + ساف ىلإ اهرداغ مث « فيسرجأ لخدو « مهتلتقو
 مدق دق « ئوارحصلا ركب ىنأ نب ىحن ناكو « ساف قرش بونج نم ةبرقم

 )١( هم ص ترموت نبا ىدهملا رابغأ .

 )١( ص سريبسه ) ركذلا ةفلاسلا ةطوطخما قاروألا ىف برغملا نايبلا 1١8( .



 هساال# ثم

 . امنع عافدلا ططخ مظني ذخأو « مدقت امك ناسملت نم هعومج ىف اهملإ

 1 غلبمو « عافدلل ةئيدملا دادعتسا ىدم ىلع فوقولا ىلإ قوتي نمؤملا دبع

 « ةياورلا لوقت امسح فلأتت يكن سوس محو

 ىريو « تآجافملل طوحتلا ديري ناك « دوفولاو لئابةلا ددع ىلع ةقاس نينامث ن

 مهفصن هاشملا نم ًافلأ ثعبف . ةنكمملا تايحضتلا لقأب « ساف ىلع ءاليتسالا ىلإ

 2 ريخلا نب ركب ىلأ ةدايقب « ةروكسه نم رخآلا كصنلاو 2 ةةاميخ لو

 « لامشلا نم ساف ىلع فرشي ىذلا غالاز لبج ىلإ دعصو ؛ ء وبس رب مهم ربعق

 نيدحوملا ناربن ساف لهأ ىأر الف « لبحلا قوف اليل ناربنلا نودحوملا دقوأو
 لاتقا هتاوق ىف ىوارحصلا جرخخو « اوجامو اوبرطضا « مهتنيدم نم ةبرقم ىلع

 ةوق نودحوملا ردقو « نيقيرفلا نيب لاتقلا بشن دغلا حابص قو « 2

 دترا رصعلا ىفو . ساف لهأو ةنوتم نيب ام + ةئامسخو فلأ وحنب مهئادع

 . ةنيدملا لخاد ىلإ هتاوقب ترص

 مم ىوارحصلا نكلو ؛ ناربلا داقيإ ىلإ نودحوملا داع « ةيلاتلا ةليللا ىفو

 هتاوقدف نمؤملا دبع راس « ىلاتلا مويلا حابص ىو . ةرملا كلت ىف لاققلا ىلإ جرخم

 هدوشح تألف «رقبلا ةبقع» ىمسي عموم ق لوناوب © قبس. ريع يدا لإ

 عومجلا هذه نودهشي :« ساف لهأو ىوارحصلاو اذه « رعولاو لبسلا

 « ىلاتلا مويلا ىو . ًاعورو ةبهر اهرظنم مهألميف « راوسألا قوف نم ةرارحلا

 « جاحلا لزنمب » فرعي عضوم ىلإ ؛ هشيج نم بخنتم مسق ىف نمؤملا دبع كرمت

 « ةنيدللا ىفرغ لامش ىف عقاولا ٠ ضرعلا لبج ىلإ هليخ ىف ىوارحصلا جرخو

 نبب لاتق مويلا كلذ ىف عقي ملو . « غاور دسب » ىمسي داو نيدحوملا نع هلصفي
 « جاحلال زنم » ىف نمملا دبعىتيو « عساشلا لهسلا ىلإ نودحوملا دتراو . نيقيرفلا

 هلي ىوا رحصلا دتراو . هلاجر نم ةئامسخو فال ةثالث ىف « ةبهألا مدق ىلع

 . ةنيدملا ىلإ ةيناث

 لبج لتحاو « لبسلا هتاوق ىف نمْؤملا دبع رداغ « ىلاتلا مويلا حابص ىو

 لوح اهم اولمجو « راجشألا نودحوملا عطقو . ةئيدملا ىلع هنم ًافرشم « ضرعلا

 « مهسفنأل ةياح زجاحلا ءارو نم ًاطئاح اونب مث ء بشدللا ن نم ًازجاح مهلحم
 ةرصاحم هشيج نم امسق نمؤملا دبع ثعبو . 0 يكب تب

 وحن ةسانكم ىف ناكو ٠ ساف ىنرغ ارتموليك نيتس ديق ىلع ةعقاولا « ةسانكم



 -1317هآالا

 مضنا نم ادع اذه « مهربغو مورلاو مشحلا نم ةنوتمل ىوق نم سراف فالآ ةثالث
 ةدايقب ةسانكم نم ةوقلا هذه تجرخف . ةيلاوملا ةبيرقلا لئابقلا لاجر نم مهلإ

 ىنفتو « مهف نخلت نأو « نيدحوملا درت نأت عاطتساو ىنوتمللا طوحلو نب ردي
 ىف اليل جرخو « ةسانكم ىلإ هسفنب رسي نأ ذئدنع نمؤملا دبع لوعف « مهمظعم

 « مهاربإ ىنأو « ربحلا نب ركب ىنأ ىلإ ساف راصحم دهعو  هشيج نمبختنم مسق

 اهوح برض « ةسانكم ىلإ لصو املو . قاتنا بحب نب رمع صفح ىنأو

 . ثداوحلا رظتني ثبلو ٠ قهرملا راصحلا

 ىوري اهسح ةعستوأ رهشأ ةعبس ءاهز سافل نيدحوملا راصح رمتساو

 هعمو « هتاوق ىف ئوارحصلا ىلع نب ركب ىأ نب ىبح اهلخاد قو ,©0قذيبلا
 « رخآل نآ نم نيدحوملا لاتق ىلإ نوجرخم « راوسألا دارو كوماَس ساف لهأ

 كلذ . ةعراب ةيجيتا رتسا ةيلمع ىلإ نودحوملا أل ؟ريخأو . ميول ةيمسصو

 بطحلا نم ًاعينم ادس هيلع اوماقأو « ةنيدملا ىلإ لخدي ىذلا رهلا ىرجم اوعطق مهنأ

 ارح تراص ىتح تلاعتو « ىداولا ىف رهلا هايم تلأسف « بارتلاو بشحلاو

 طقسو « ديازتملا ءاملا طغض نم روسلا ماسقأ ضعب تراهناو « هجاومأ مطالتت
 «روسلا نم مدهت ام حالصإ ىلإ هعومحو ىوارحصلا ردابف . ؟0ةلسلسلا باب اهعم
 . ةديدع كراعم نيدحوملا نيبو مهيب تبشنو « راوسألا قوف نوعفادملا عمتجاو

 لخاد ثدحام هتياهني لجع نأ الول « ساف راصح لوطي نأ ًايرح ناك دقو

 رايخ نب هللا دبع دمحم ىلأ نيبو « ىلع نب ىجحن نب ثدح نأ كلذ . اهتاذ ةنيدملا

 ىنايحلا ةبلاطم ىف ىبحب دادتشا ءارج نم فالخ « ةنيدملا ىلع فرشملا ىنايحلا
 ركب "نأ نيدحولا داعب رم لضتي ذأ لع .كلخو 2 هتقهرأ ةقيرطب « لاومألاب

 تدعاسو . اهحيتافم هيدل تناكو « ةنيدملا باوبأ حتفب هدعي نأو « ربحلا نبا

 ةأرماب سرعأ « ىوارحصلا ىبح نأ كلذ . هغورشم قيقحت ىلع ىفايحلا فورظلا

 ئوازحضلا لغشو:+بارشلاو ماعطلا نمآةلياجنايادبب قايحلا:هيلإ ثعبف هموق نم

 ىنايحلا ىنوأ « ىلاتلا مويلا حابص ىو . «©هيارشو هماعطو هسرعب ةليللا كلت ىف

 )١( ةحفص ترموت نبا ىدهملا رابخأ 1١8.

 .١1#م ةحفص ساطرقلا ضور (؟)

 )١( ناونعي ةعومجم نمض « رلليم قرشتسملا هرشن ىذلا مسقلا ىف ءاريسسلا ةلحلا :
 .,ملمد مرو ص (8علاقوع عع 0 وعطاطأع لعد ال7 ءواالءطعم ةععطعت)

 انف د



 نيب

 جرخو © ةنيدملا لخاد ىلإ نودحوملا هنم قفدتف « « حوتفلا باب » حتفو « هدعوب

 رفن عم رارفلاب رداب « ةثراكلا عوقوب ىوارحصلا رعش املو . مهلإ مضناف ىنايحلا
 هناكو . ةجنط ىلإ لصو ىتح« ءىبش ىلع ىولي نأ نود ىداولاق رتخاو « هبحص نم
 مويلا حابص ىف « ةالصلا بحاص نبا ىوري امسح « ساف ةنيدم نيدحوملا لوخد

 , ©0(م 11545 ةنس ليربأ 75 ) ه 84٠ ةنس ةدعقلا ىذ رهش نم رشع ىناثلا

 « ًارضاح نكي مل نمؤملا دبع نأ « ىراذع نباو قذيبلا هيوري امم رهاظو
 اذهو « ؟0ةسانك» راصح ىلع ذئدنع ناك هنأو « ساف نيدحوملا لوخد تقو

 نكاو . ؟©ةحضاو ةقيرطب نودلخ نباو ةالصلا بحاص نبا هررقيام
 « هتاذ نموملا دبعب لصتا ىنايحلا نأ ركذي « ىرخأ ةهجنم ةيشوملا للحلا بحاص

 ىهو « ىلوألا ةياورلا نأ حضاولا نم هنأ ديب .7©2حوتفلا باب نم ةنيدملا هلخدأو

 ىه « نيدحوملا خرؤم ةالصلا بحاص نباو « ةلمحلا قفارم قذيبلا اهديري ىلا
 مدق « ساف طوقسب « ةسانكمم وهو « نمؤملا دبع ملع املو . ةحجارلا ةياورلا

 « ايحلا اهفرشمو © عماج نب قامسإ ابأ الع ىلوو « اهلخدو ةعرسب اهلإ
 ىلع ريزو ناتني نب رمع الإ « نيطبارملا خايشأ نم مهلع ضبق نم لك لتقب رمأو
 ىلع فرصو « ترموت نبا ىدهملا ةيالل ضرعت ىذلا وهو « قباسلا فسوي نبا

 نع ىمن دق هسفن ىدهملا ناكو « هعضوم ى مدقت امسح « هئاذبإ نع فسوي نبا

 . ©9هلاقتعاب نمملا دبع ىتكاف « هتيرذ لتقو هلتق

 نمؤملا دبع حرصو « اهمظعم مدهف « ساف راوسأ مده نمؤملا دبع رمأو
 تيقبو « مهفويس ىه راوسألا امنإو « راوسأ ىلإ نوجاتحم ال نيدحوملا نأب
 ةفيلحلا هديفح « ديدج نم اهدييشتب ماق ىتح « ًارصع راوسأ الب ساف

 )١( ةحفص « ثلاثلا مبقلا « برغملا نايبلا 8٠١ .

 . 16 ص ( ثلاثلا مسقلا ) برغملا نايبلاو ؛٠ ٠١١ ص ترموت نبا ىدهملا رابخأ (؟ )
 »< ج نودلخ نباو « ٠١ ص « ثلاثلا مسقلا « ةالصلا بحاص نبا نع برغملا نايبلا ( 0 )

 217" ص

 . 1١١ ص ةيشوملا لللا (؛)
 نكلو . ٠68 ص ١ ج نودلخ نباو « ( ٠١ ص ثلاثلا مبقلأ ) نأيبنأ ىف درو ام اذه )2(

 ىدهملا رابخأ ) ىويمدكلا ىيحي نب دمحم هللا دبع وبأ وه ٠ ساف ىلع ىلو ىذلا نأ انل ركذي قذيبلا

 . 1١8( ص ترموت نبا
 *1١. ص ترموت نبا ىدهملا رابخأ (1)
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 , 39مل" هكحل ةنس ىف كلذو « رصانلا هدلو مث « روصنملا بوقعي

 ةنيدملا نوئش مظنتب اهف ماق مايأ ةعبرأ ىوس ساف ىف نمؤملا دبع ثكم ملو
 ةعباتع دهع كلانهو « ةسانكم ىلإ نيدحوملا عومج ىف اهرداغ مث « ةحوتفملا

 ىلع نودحوملا قيضو . الس ىلإ اهرداغ مث . روموي نب ايركز ىلأ هدئاقل اهراصح
 تارغث امبف اوكرتو « ًاقدنخ همامأ اورفحو « ًاروس الح اونبو ء ةسانكم
 نيعو . مهسديأ ىف تطقس نأ ثبلت ملف « اهلع نيعفادملا ةلتاقمو « ةنيدملا ةحاهمل
 رضح نمؤملا دبع نأ قذيبلا ةياور نم ودبيو . اهل ًايلاو روموي نبا نمؤملا دبع
 تمضناو ؛هدونج زيم كلانهو ءالدات ىلإ اهرداغ هنإ انل لوقي مث . ةسانكم طوقس

 ًاقرش هقرتخاو « عيبرلا مأ ىداو ىلإ هتاوق ىف راس مث  ةجاهنصو ةروكسه هيلإ
 ةلاك د خايشأ ىعدتساو « نؤوملا ةجاهنص هيلإ تلمح كلانهو نوجا رقث ىج

 دعب طبه مث . لوألا مهعوضخ اونلعأو مهلع اودفوف «بونحلا ىف مهناربج
 . ©9شكارم ىلإ كلذ

 تاياورلا رئاس نكلو . شكارم ىلإ نمؤملا دبع ريسم قذيبلا انل فصي اذكه
 « الس ىلإ الوأ اهنم راس « ةسانكم رداغ اًيح « نمؤوملا دبع نأ ىلع عمجت ىرخألا
 . هه 4 ٠ةنس ةجحلا ىذ رهشنم عباسلا مويلا ىف كلذو «ةربصق ةمواقم دعب اهحتتفاو
 لاو نيعو « نيفشات ريمألا اهانب دق ناك ىلا طابرلا ةبصق ىلع كلذك ىلوتساو
 , ©0شك ا رم ىلإ اهرداغ مايأ ةعبرأ اهب ثكم نأ دعبو « ىقرشلا دحاولا دبع السل

 دفو دق « ( ه 4٠ ةنس ) ساف راوسأ تحت هدوجو نيح نمؤملا دبع ناكو
 مدقو + نوميم نب ىسيع نب ىلع ىطبارملا ىسلدنألا لوطسألا دئاق هيلع
 ىهو « سداق عماجم نيدحوملا ةبطخلا ماقأو « سلدنألا ىلإ داع مث « هتعاط

 هريسم لالخ نمؤوملا دبع ىلع تدفو مث . ةقطنملا كلت ىف لوطسألا ةدايق زكرم
 ىلع ةيالولل بدنو « مهنم اهلبقتف . مهنعيب هيلإ نولمحم ةتبس لهأ لسر ءالس ىلإ
 , ©9هتاتنه ةخيشم نم ىلامنيتلا فولخع نب فسوي ةتبس

 )١( ص ساطرقلا ضور #1١ .

 1١8. ص ترموت نبأ ىدهملا رابخأ (؟)
 « ج نودلخ نباو « ٠١ ص ثلاثلا مسقلا برغملا نايبلاو « ٠١١ ص ةيشوملا للا (؟)

 ن6 نع

 . 85ص جا جن ودلخ نياو « ؟١ نص ثلاثلا ممقلا برغملا نايبلا ( 4 )
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 ةلح شكارم ىلإ هريسم لبق تقولا سفن ىف ثعب دق نمؤملا دبع ناكو
 ئىطاشلا ىلع ةلزانلا : ةطاوغرب لئابق وزغل قاتنملا بحب نب رمع صفح ىنأ ةدايقب

 « هجاردأ دترا مث مهمئانغ قاتساو « مزاد ما امونجو روم ىلامش

 «نيدحوملا ىلع مئانغلا مسقف ٠ شكارم ىلإ هقيرط فوهو « نمؤملا دبعب ى هتلاق

 . ةيطبارملا ةمصاعلا ىلإ هريس عبات مث

 نم ريبك عمج هيلإ جرخ ٠ شكارم رهاظ ىلإ نيدحوملا شيج لصو املو
 رارفلا ىلإ اوردابو بعرلا مهلإ ىرس « نيدحوملا ةرثك اوأر الف « ةنوتمل عئالط
 نمؤملادبع ملعو . مهنم ًاريبك ا ددع اولتقو نودحوملا مهكردأف « ةنيدملا راوسأ وحت

 نيعفادملل ةرصن ةنيدملا ىلع تدفو دق « ةطمل ةليبق نم ةريبك تاوق نأ كلذك

 باودلا نم ًافالآ مهنم اوعزتناو « مهف اونختأو « نودحوملا مهدراطف « اهنع

 . ©2مئانغلا نم اهريغو

5150-2 

 ١ ) ه١84 ةنس مرحلا ربش ةحتاف ف شكارم ىلع نيدحوملا لوزن ناكو

 « امبرغ عقاولا زيلجبإ لبج هتاوقب نمملادبع لتحا لاحلا ىو .( م1145ةنس هينوي

 اهطسوتي ةريبك ةنيدموأ ةلحم اهوح نودحوملا ىنبو « ءارمحلا هتبق هقوف برضو
 ةليبق لك « « لئابقلا ابف تلزنو « شكارم ىلع فرشت « ةيلاع ةعموصو دجسم

 هعقوتي ناكام ىلع اليلد ةنيدملا هذه ةماقإ ناكو . ©0اهل ددح ىذلا عضوملا ىف

 . راصحلاو ةعفادملا لوط نم نودحوملا

 جومت شكا رم تناكو . ةيطبارملا ةمصاعلا لوح راصحلا نودحوملا برضو
 دوشحلا فلتخم نم ؛ ىربكلا ةيطبارملا شويحلا اياقب نم « اهنع نيعفادملا عومجم

 .مدقلا ىكلملا سرحلا ةيقب ىه « ةقزترملا ىراصنلا نم ةوق مهنم ناكو . لئابقلاو

 نم ىناعت تناكو « ةمزاحلا ةدايقلا اهصقنت تناك « ةدشاحلا عومجلا هذه نأ ديب

 ىبص « ةقيقدلا ةنوآلا كلت ىف شكارم شرع ىلع ناكو « ةيونعملا اهاوق طوبه

 ٠ ىلع نبنيفشاتنب مهاربإ قاحإ وب بأ وه «هرمعنم ةرشع ةسداسلا زواجم مل ثآدتح

 « جاحلا نب ريس لثم « ةنوتمل خايشأ نم رفن ةريخألا ةكرعملا هذه دوقي ناكو

 )١ ( ص ثلاثلا مسقلا برغملا نايبلا  8١ج نودلخ نباو « 76و ١ ص 388 .

 سس ةيشوملا للحلا (؟) 3٠١8.



 داشلا

 روعغلا ناكوب ء سرتخو الاغا نب ةجحتو»+ ءاوجب نب دمحو < ناتنإ نين اقامتإو

 ع اس اويلي يبا سو طا يب بي يس

 . لامآلاو تالاّمحالا ىهوأب قلعتلاو « سفنلاب ظافتحالا ةزيرغ اهلمت ٠ سأي

 « ةيطبارملا ةمصاعلا لوح مهدوشح رقتست تداكام « نيدحوملا نإف اذكهو

 وحن اهماوق ةيطارم ةوق تجرخو . مهانقل اوجرخم نأ نوطبارملا مزاعا ىح
 قاححسإ اهدوقي « ةاشملا نم ىصحت ال دوشحو « سراف ةثئامسخو فالآ ةسخ

  نيدحوملا ةلحم ىلإ تراسو ءالاجناي نب دمحمو « ءاوح نب دمحمو « ناتني نبا

 فو. مايأ ةعبرأ رمتسا « نيقيرفلا نيب بشن ىذلا لاتقلا نإ قذيبلا انل لوقيو

 جرخو « ةروتسملا نئاككلا نم ًاددع هدنج نم نمؤملا دبع بتر « سماحلا مويلا

 رتغاو « ةليلق دوشح ىق نودحوملا مهقلف « ةداعلاك لاتقلا ىلإ نوطبارملا

 ةيدحوملا نئاكلا تجرخ ىبح « راهنلا ىلاعتي داكام هنأ ديب « مهقوفتب نوطبارملا

 ىلع اودتراو « لاحلا ىف اومزهماف « ةدشب نيطبارملا ىلع تلمحو « اهنكامأ نم

 « ةلاتكأد باب ىلإ اولصو ىتح « مهف نخئم لتقلاو « راوسألا وحن مهماقعأ

 نودحوملا هداج ا يد ماعياك هذ قذيبلا لوق ىلع ةعيرشلا باي وأ

 , . ©©ةئيدلملا لخادب ملولف تعنتماو مهليخ نم فالآ ةثالث وحن ىلع

 « نموملا دبع شيج ىلع ىرتت « دوشحلاو دوفولا تناك كلذ لالخ قو

 دفو نمم ناكو . مهتعاطل ندلعم نيدحوم اهئوامعزو لئابقلا خايشأ هيلع دفيو

 لثم « نيطبارملا ناطلس ىلع نيرئاثلا سلدنألا ءامعز ضعب ةرئفلا كلت ىف هيلع
 هيلع لسزأو ةبطرقب رئاثلا نيدْمت نباو « شيرشب رئاثلا نورغ نب رمغلا ىنأ 1

 مهلسر كلذك « نيطبارما ناطلس رايباب اورعش نيذلا سلدنألا ءامعز نم رخآ
 « ةلاّتك'د باب رهاظ ىف ةريبكلا نيطبارملا ةعزه دعب عقت ملو ." نماوملا دبع ىلإ

 جورخ نم « قذيبلا انيلع هصقيام الإ مهلا « نأش ت تاذ كراعم نيقيرفلا نيب

 نيدحوملا لاسرإ نم كلذ دعب عقو ام مث . رخآل نآ نم نيدحوملا لاتقل ناتني نبا

 مدقتو « ناتني نب قاحسإ ىلإ ىنعأ هيلإ «دّنحو » دق ناك ىذلا ناتني ىب معز
 ,60 نيدح وما ىلإ هماضناو هراصنأ عمةنيدملا نم هجورخو «هديحوت وهتعاطي قاحسإ

 ( ةالصلا بحاص نبا نع ) برغملا نايبلاو « 6١٠١و ٠١6 ص ترموت نبا ىدهملا رابخأ )١(
 . #1١ ص ةيشوملا للحلاو « ؟؟ ص ثلاثلا مسقلا

 . 00 ص ثلاثلا مسقلا برغملا نايبلا ( ؟)
 ١٠م ص ترموت نبا ىدهملا رابخأ (5)



 تنآلا## ع

 قيوطت ىف نودحوملا ددشو « ربشأ ةعست نم رثكأ شكارم راصح لاطتساو

 لخاد اهلخدينأ « رذعتملا نم ىحضأ ىتح « جراحلا عم اهقئالع عطقو « ةنيدملا

 نأ رهاظلاو . نيرصاحملا هوجو ىف ةدماص ةنيدملاو كلذ لك . جراخ ابنم جرختوأ

 اوناك مهنأو « ةنيدملا ىلع ةديدش تاجب- ةرّتفلا كلت لالخ اوموقي مل نيدحوملا

 نم ةلواحم ةيأ « كلذك حجنت مل هنأ ًاضيأ رهاظلاو . ةيئزحلا تالواحم اب نوفتكي
 .راوسألا نم ةيحان ةيأ ملث وأ « ةنيدملا نم ةيحان ةيأ ماحتقا ىف « تالواحملا هذه

 دراوملا بضنتو « راصحلا تاليو نوناعي ةئيدملا لهأ ناك كلذ لالخ ىو

 نزاخملا تلخو« باودلا تينفو «ةيئاذغلا داوملاو بوبحلا تدفن ىتح « اعابت نؤملاو
 ةياورلا ردقتو . عوحلا نم ةديدعلا فولألا تطقاستو « اهنوزخم نم ةيناطلسلا

 « ًافلأ نيرشعو ةئامو فينب ةنملا كلت ىف شكارم لهأ نم ًاعوج كله نم ددع

 املو . باوبألا ىلع ةموتحما ةياهلا تحضأو « عافدلاو ةكرحلا نع دنحلا زجعو

 ةزجاع تحبصأ ةنيدملا نأو « نيروصحملاب هتورذ غلب قيضلا نأب نمؤملا دبع رعش
 راصحلا ىلع ىضم دق ناكو . ةريخألا ةبرضلا برضي نأ مزتعا « عافد لك نع
 ةوطحلا كلتب نرتقا اهف ةياورلا فلتختو . اموي رشع ةينامثو ربشأ ةعست ذئدنع

 لاعتساب رمأ ةفيلخلا نإ « راصحلا دوهش نم وهو قذيبلا انل لوقيو . ةريخألا
 ىلع ةنيدملا اولخد نيدحوملا نأو « لئابقلا ىلع اهمسقو « راوسألا دوعصل ملالسلا

 نم ًابيرق شاع ىذلا عسبلا نبا نع انل مدقي ةيشوملا للحلا بحاص نأ ديب . كلذ رثأ
 لخاد اوناك نيذلا ةقزترملا ىراصنلاوأ مورلاشيجنأ ءاهدافم ىرخأ ةياور ءرصعلا

 نأ ىلع هعم اوقفتاو « نامألا مهحنف « هونمأتساو نمؤملا دبعب اولصتا « ةئيدملا
 نمؤملا دبعرمأ ذئدنعو «قرشلا اه-ونج ىف عقاولا «تاغأ ب اب» نم ةنيدملا هولخدي

 سرام 74 ) ه 04١ ةنس لاوش نم رشع نماثلا تبسلا موي ىو . ملالسلا لمعي
 بابي ةليبق لك لئابقلا تصّخو « راوسألا ىلإ ملالسلا نودحوملا عفد ( م1١

 ةلواحم عبطلاب تناكو . عافدلل ةلواحم رخآ نولذبي شكارم لهأ لبقأو « نيعم
 « ةتاتنه تلخدف « بوص لك نم اهولخدو « ةنيدملا نودحوملا محتقاف . ةسئاي

 نزلا ديبعو ةجاهنص تلخدو « ىنرغلا اهلاهش ىف « ةلاتك د باب نم للمنيت لهأو

 باب نم ىرخألا لئابقلا عم ةروكسه تلخدو « اهقرش ىف نيغابدلا باب نم
 مهاربإ ريمألا أحل . شكارم ىلع نودحوملا ىلوتسا ىتح رهظلا تأي ملو . ناتنيي
 رصقب » ةفورعملا ةيلخادلا ةبصقلا ىلإ « نايعألاو ةصاخلا نم ةعامحو نيفشات نبا



 توام

 نيعفادملا ىف لتقلا رثكو « لاوزلا ىتح لاتقلا رمتساف « ةعينم ةعلق ىهو «رجحلا
 هعم نمو مهاربإ رممألا ىلع اوضبقو « ةبصقلا نودحوملا محتقاو « ةئيدملا لهأو
 قوف « نمّرلا ديع.ةلحم ىلإ مهوذخأو « دلولاو لهألاو ؛ ءاربكلاو ءارمألا نم
 , ">مريصم ريرقتل « زيلجيإ لت

 هفصتىذلا وحنلا ىلع فيسلاب اهولخدو « شكارم نودحوملا محتقا اذكهو
 «هلوق كلذ ىلإ ىريشألا نبا وه رخآ رصاعم خرؤم فيضيو . ةرصاعملا ةياورلا انل
 ةيدحوملا ةلحملا نأو « كالحلاب اونقيأ « ةلاكد باب ةعزه دعب شكارم لهأ نإ
 عمه ١4ةنس لاوش ردص ىف « ( ناتسبلا ىأ ) ةريحبلا طسو حتفلا راد ىلإ تلقتنا
 ناك نأ ىلإ «قرت اهاوحأو « ًافعض دادزي موي لك ىف ةنيدملارمأو « كانه لزتملف
 2© ©نودحوملا اهلخدو شكارم تحتفف « لاوش نم رشع عباسلا تبسلا موي

 راصحلا دهجأ امل هنأ « اهتصالخ ىرخأ ةياور انيلإ مدقي نودلخ نبا نأ ديب
 مهبلع تعقوف « نيدحوملا لاتق ىلإ اوزرب « عوجلا مهب كتفو « شكارم لهأ
 نأ كلذ ىنعمو . ةنيدملا مهلع اومحتقاو « لتقلاب نودحوملا مهعبتتو « ةعزملا
 نيطبارملا نيب « راوسألا جراخ تبشن « ةكرعم رثأ ىلع تطقس شكارم
 . ؟29نيدحوملاو

 دعنالإ نيدحوملا ىديأ ىف طقست مل شكارم نأ « ليصافتلا فلتخم نم ودبيو
 طيحم ناك امم ,غرلاب « ةعئار ًادوهج ةنيدملا لهأو نوطبارملا هيف لذب « ريرم عافد
 انل لوقي اهسح « نيندملاو نيطبارملا نم هيف لتقو « بألا فورظلا نم مهب
 « باجعإلاب ةريدحلا ةعئارلا فقاوملا نمو .©0لجرفلأ نوعبسو فين عسيلا نبا
 « نسما ةعراب ةاتف ىهو « ناتنيي نب رم تنب وناف نأ نم قذيبلا انيلع هصقي ام
 . سراف بايث ىف ( ةبصقلا ) رصقلا مامأ نيدحوملا لتاقت تناك « ةأرحلا ةرفاو
 اهاطعأ ام ةدش نمو « اهلاتق نمز وبجعتي قذيبلا انيلع صقياوسح «نودحوملا ناكو
 ,©0لجر بايث ىف ةأرما اهنأ نيبتو تلتق ىتحنودحوملا اهفرعيهلو . ةعاجشلا نم هلل

 )١( ص ترموت نبا ىدهملا رابخأ باتك +٠١ ٠ ص ثلاثلا مسقلا برغملا نايبلاو ++ +
 ص ةيشوملا للحلاو #٠١ و ٠١4 . ص ىف اهرشن قباسلا شكارم ةطيرخ عجارو 1819 .

 . 84و98 ص ثلاثلا مسقلا برغملا نايبلا (؟١)

 70١. صاد ج نودلخ نبا (؟)

 1٠١4 ىص ةيشوملا لللا (4)
 . 1١ ص ترموت نبا ىدهملا رابخأ (0)
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 «ةنيدملا لهأو نيطبا رملاب عيرذلا كتفلا نم اوعقو أ ام « نودحوملا فتكي ملو

 8 هيي يو تدر دوب لوريم يرعا يعحا كاوا

 . نيغلابلا روكذلا نم هيلع تلمتشا نم لك ءامد ةحابتسا اوررق مهنأ

 ءاطخالا عاطتسا نم الإ اهلهأ نم جني ملو « ىرخأ مايأ ةثالث عيرذلا لتقلا اب

 دو و ا هريغ وأ برس ىف

 لاق . ةحوتفملا ةنيدملا لهأ نع هوفع كلذ دعب نمؤملا دبع نلعأ مث .اودجو

 اوعيبو « الجر نيعبسلا زهاني ام « ١ قالا يع نب ريت « يبطعلا نإ

 نايبلا بحاص لاقو . 22[مهلع ىنعو « مهرارفو مه « نيكرشملا ىراسأ عيب

  مايأ ةثالث ىدم نيينوتمللا نم اف دجو نم لتقل تحيبأ شكارم نإ« برغلا

 . مهقلطأو مهقتعأو « نيدحوملا نم نم مهارتشاو « نمؤملا دبع مهنع افع مث

 رصح هب طيح ال ام « ةنوتمل ءارمأ عيمحو نيفشات رئاخذ ىلع نمؤملا دبع ىلوتساو

 . نايب الو فصواالو

 هئالمزو « ةيطبارملا ةلودلا كولم رخآ مهاربإ ىبصلا رمألا ريصم نكي ملو
 نمؤملا دبع ةبق ىلإ ءانمدق امسح اوديتقا مهنأ كلذ . ةعور لقأب « ةنوتمل خايشأ نم

 هنإ ليقو . ةبصقلا ىف نيرخآلا عم هيلع رغبت دق مهارإ اكو ٠ زيلجبإ لت قوف
 « نمئملا دبع ىلإ ذخأ الف .©"”يحفلا نم ةموك ىرصقلا فرغ ىدحإ ىف ًاتخع دجو

 صقيو . هيلع ءاقبإلاو هنع وفعلا ىلإ لامو « هنس رغصو هتنحمل اثرو هيلع قفشأ
 لوقيو «نمؤملا دبع ىلإ عرضتي ناك ىنفلا ريمألا نأ « نايع دهاشوهو قذيبلا انيلع

 « انع تمصأو» » ةحلط هفيصو هل لوقيف « ءىش ىأرلا ىف ىلام نينمؤملا ريم أ اي هل

 دحأ جاحلا نب ريس نأ ىرخأ ةياور قو . « هلثم كلل عرضتي اكلم تيأر له

 لاقو ههجو ىف لفت « « نمؤملا دبعل مهاربإ عرضت ناز ال“ نيطبارملا خايشأ

 دقف لاح ىأ ىلعو . « لاجرلا ريص ربصا ؛ كيلع قفشمو كيبأ ىلإ بغرتأ » هل

 لهأ نم وهو )جاّجاو نب نسحلا ىنأل لاقو « ىنفلا ريمألا ةعارضل نمملا دبع رثأت

 لت ىلإ مهراضحإ بقع ةنوتمل خايشأو ءارمأ نم ةدع هديب لتق دق ناكو « ( نسخ

 دترا » نسحلا وبأ هب حاصف « « مهم لمعت ىذلا ام « نايبصلا ءالؤه كرتأ ؛ زيلجبإ

 رداغو « ةفيلخلا بضغف «« ةعوبسلا خارف انيلع ىلري نأ ديري « نمؤملا دبع انيلع

 )١( ج ( 1585 ) ةطانرغ رابخأ ىف ةطاحإلا ١ ص 157.٠

 ص ثلاثلا مسقلا برغملا نايبلا (؟) 88 .



 نم 7 18 تن

 نسحلا وبأ داتقاف « صفح ابأ خيشلاو © نسحلا ابأ الإ نودحوملا هعبتو هناكم

 نم برقا اماف « هولتقيل هفيصو « ةحاط اوبذج مث « هلتقو مهاربإ ريمألا

 هلتقو « هلتقف نسحلا ابأ نعطو 2 هب ظفتع ناك ًارجنخ لتسا + نول قَأ

 ءاهز قثوأ دق ناك نسحلا ابأ نأ كلذ ىلإ قذيبلا فيضيو « رثألا ىلع نودحوملا
 00 مبنع قعو . مهحارس قاطأ لق الف مهلتقيل ةلاكأد ءانبأ نه لجر نلأ

 « نيفشات نب فسوي نب ىلع نب نيفشات نب مهاربإ قامإ وبأ قهز اذكهو

 « نيماعىدم دوكنملا ىتسإلا همكح مكح نأ دعب « هرمع نم ةرشع ةسداسلا ف ًايبص

 لحبوأ دقعي وأ ٠ ءىشب اهنم علطضي نأ نود ٠ ثداوحلل ةئيرب ةيحض قهزو

 اذه مد نقح نأ نمؤملا دبع لثم مظع لجرب ًايرح ناكدقو « رطخ اذ ًارمأ اهنم
 ىلإ نيثمظلا عابتألا كئلوأ عم مزحلاو ةمارصلا لمعتسا هنأ ول « ريغصلا رمألا

 فسوي ىب شرع رامناو « ةنوتمل كولم تبث مدخا مهاربإ توعو . ءامدلا

 « اماع نينامث ء ه 459 ةنس ىف شكارم سيسأت ذنم ثبل نأ دعب « نيفشات نبا

 تابع قوق فرفرت اماع نيسمخو ء برغملا ءاحنأ ىلع ةرفاظلا همالعأ فرفرت

 . سلدنألاو برغملاب ىربكلا ةيطبارملا ةلودلا

 «فسوي نب ىلعمداخ تيمزيت نب ركب ىنأريصم كلذ دعب قذيبلا انل فصيو
 شكارمب هدوجو مايأ ىدهملا ىلع ضبق ىذلا وه هنأل « هلتقب ةفيلحلا رمأ فيكو

 ةينآ هلزنع هيدل نأ معزو « نيدحوملاب ركب وبأ ررغ فيكو « نجسلا ىلإ هلمحو

 الجر رشع ىنثاب ةفيلحلا هعم ثعبف « نيدحوملل اهملسي نأ ديري « بهذلاب ىألم
 ةين آلا نع ًاثحم رفحلاب نولغتشي ,هو « مهلتقو مهلع رادلا قلغأف بهذلا اوملستيل

 , ©لتقف هب رمأو ةفيلخلا ىلإ ذخأف « ةموعزملا

 لاخلا ىف اهنم داع مث : اهحاتتفا رثأ ىلع شكارم لخد دق نمؤملا دبع ناكو
 مايأ ةثالث كلذ دعب شكارم تيقبو . اهماوبأ ىلع ءانمألا بترو « هتلحم ىلإ

 مهئاولغ ىف « نوري اوناك « نيدحوملا نأ كلذ . دحأ اهنم جرخمالو اهلخديال

 « ىدهملا مهنعل نيذلا « مالا لهأو نيمسجملا ةنيدم ىه شكارم نأ « ةينيدلا
 نيدحوملا لوزنل حلصتال « ةسجن ةنيدم نذإ ىهف « مه ريفكتو مهكرشب ىفأو

 «شك ارم ىكس نع عنتما ىدهملا نإ كلذ قوف نيدحوملا خايشأ لاقو . راهطألا

 . 84 ص ثلاثلا مسقلا برغم ناييلاو « ٠١4 ص ترموت نيا ىدهملا رابخأ 0 )١(
 3١6. ص ترموت نبا ىدهملا رابخأ (؟)



00 

 نء نيملسملا ريغل « فيرحتلاو قيرشتلاو « ةميقتسملا ةلبقلا نع اهدجاسم قيرشتل
 < اهانكسا ًاديهمت ؛ ةنيدملا ريطتب دئدنع نودحوملا ءاهقفلا راشأف . مهريغو دوهلا

 اذكهو . ةلبقلا نع اهفيرحتو اهقيرشت ببسب « ةمئاقلا اهعماوج مدهم اوحصنو
 ىلوتو . ىرخألا عماوحلا تمدهو « ًايئزج ًامده فسوي نب ىلع عماج مده
 اهلك تلم 6 اهريغو عاتملاو حا حالسلاو ىلحلا نم بالسألاو ىبسلا عمج ءانمألا

 تعمجو « ةئيدملا ريهطت مت ادع « عبارلا مويلا ىن ءاسنلا عيبو « نزاخخا ىلإ

 اهرودو اهقازرأ مسقو « شكارم نمؤملا دبع لخدو ءوحنلا اذه ىنع امالسأ
 . 290 عيباسأ عضب اهونكسف ؛ ا

 نيح نمؤملا دبع نأ نم « ىشكارملا انيلع هصقي ام « زراب ىزغم هل اممو

 « ثحبلا دشأ نيفشات نب فسوي نيملسملا ريمأ ريق نع ثحب « شكارم هلوخد

 هللا ةياعر ىلع اليلد « خرؤملا ىوري اهسح كلذ ناكو « ةرتاسو دنع هللا هافعأف

 , © نيحلصملا نيحلاصلا عم ىسحلا هتداعو

 دهع رخاوأ ىف هدعاوقو برغملا ءاحنأ ىف لوجت ىذلا ىسيردإلا انيلإ مدقيو
 ىديأ ىف اهطوقس بقع شكارم ةنيدمل ًافصو (ه ه٠ ةنس ىلاوح ) نيطبارملا
 « مهكلم رادمو ةنوتمل اةنزامإ ناد كتفك نق نمل اننا.« يق لورق + ىردجتولا

 اهماحرو «ةعساو اهنقزأو «ةلودلا ما”دخو داوقلاو ءارمألا نم ريثكل روصق اهم ناكو

 هانب عماج اهم ناكو « ةقفان اهعلسو « ةفلت# اهقاوسأو « ةيماس اهنابمو « ةحيسف
 « ةدماصملا اهلع بلغتو « تقولا اذه ىف ناك الف « نيفشات نب فسوي اهربمأ

 ةالصلا نوريالو « باوبألا قلغم الطعم عماخلا كلذ اوكرت « مهل كلملا راصو
 اوكفسو لاومألا اوبمت نأ دعب « هيف نولصي ًاعماج ًادجسم مهسفنأل اونبو « هيف

 لهأ برشو. .الالح هيف كلذ نوري مل بهذمب كلذ لك ؛ مرُحلا اوحابأو « ءامدلا

 نب ىلع ناكو . ةنيعم ةبيرق مهرابآو « ةبذع اهلك اههايمو « راب آلا نم شكارم

 «كلذ مثتسي ملو « لايمأ ةنيدملا نيبو اهنيب نع نم ءام شكارم ىلإب لج دق فسوي

 )١( ص ترموت نبا ىدهملا رابخأ ٠١١ و٠١ . ص ثلاثلا مسقلا برغملا نايبلاو 59 .

 « نوطبارملا نوكي نأ وه حجرملا نإف « ىفكارملا ةياور تح ولو . ١١5 ص بجعملا (؟)
 لطبلا تافر ىلع اودتعيو ٠ نودحوملا هبرخي ال ىتح « هليهجتو فسوي ربق ءافخإ ىلع اوحلطصا دق

 ىل ليقو « نوأرقي نايبص اهب « ةريغص ةيواز ىلإ شكارمل قارايز ضعب ىف تدشرأ دقل و . ىطبا رملا
 ةمص ىف داقتعالا ىلع لمحي ليلدوأ شقن وأ دهاش ىأ دجأ مل ىنكلو . نيفشات نب فسوي ربق اهب نإ

 لوقلا اذه



 تلال

 + ةئيدملا لخاد ىلإ ءاملا كلذ بلج اوممت « كلملا ىلع ةدماصملا بلغت الف
 ادرفنم رصقلا اهف ىلا ةريظحلا ىهو ءرجحلا راد برقب تاياقس هب اوعنصو

 اهضرعو « ليم نم فشأ اخوطو « رصقلا اذه جراخم
 سيلو : تفيسنات ىمسب الا رهن شكارم نم لايمأ ةثألث ىلعو « كلذ برق
 , 90 ىرحلا مئاد كل نب ,بكلاب

 نيدملاو « هتاذب ًازيحتم

 ةبصق نودحوملا لخد « شكارم هيف تحتتفا ىذلا تقولا سفن ىو
 شكارم طوقسلبق ىعأ ؛ ه١04 ةنسلاوشنم رشع سماخلا ف كلذو « ناسملت
 قاحسإ نب ىبحم « نيدحؤوملا خايشأ عم ذئدنع ن نمؤملا دبع ىلع دفوو . مايأ ةثالثب
 «نيدحوملا ةعاطىف لخد دق ناكو « قباسلا ناسملت رمأ ر امجينأي فورعملا فوّسملا
 «فسوي نب ىلع تنب بنيز هتجوزو هراد تمرئتحاو «هتياعرب نمؤملا دبع هلمشف
 . 9 مرسأو هباحصأ رئاسو

 دفو سلدنألا نم هيلع مدق نأ شكارمب نمؤملا دبع دوجو لالخ ثدحو
 هللا دبع هدلو لتقم دعب « ىرفاعملا ىنرعلا نب ركب وبأ ىضاقلا هسأر ىلعو ةيليبشإ
 + بتاكلا دحلا نب ركب وبأو « جاجحلا نب رمعوبأ بيطحلاو « ةيليبشإ ثداوح ىف
 ةيليبشإ ءامعز نم مهريغو «ةالصلابحاص نبا ن :مسحلا وبأو «ىرهزلا نسحلاوبأو
 نب هئالمز ضعبو ركب وبأ ىؤاقلا ىلأو « نمؤملا دبع مهلبقتساف « اههوجوو
 نيحتساف « مهطوطخم ةيوتكم ةيليشإ لهأ ةعيب هيلإ اوعفرو « ةغيلب طخ هيدي
 تار: تالبملو رئارملا يلج قعر ميتال ليو ميظوع جالا ذيع

 « ىبرعلا نبا ىضاقلا فوت « سلدنألا ىلإ دفولا داع الو . هه 417 ةنس لئاوأ ىف
 مدقم ناكو . ةنسلا سفن نم ةرخآلا ىدامح ىف سافب نفدو « قيرطلا لالخ
 < ةحضاولا تالالدلا نم « سلدنألا رضاوح ظعأ لثمب وهو ءزرابلا دفولا اذه
 « دعب اهف هرثأ هل ناكو . نيدحؤملا بناج ىلإ ؛ ةعرسب سلدنألا ءالو لوحت ىلع
 ., 9 مدهع ىف سلدنألا ةرضاح اهذاختاو « ةيليبشإل نيدحوملا راثيإ ىف

 ( قاتشملا ةهزث باتك نم ذوخأملا ) سلدنألاو رصمو نادوسلا ضرآو*برلا صو 067
 . 99 58 ص ( ىزود ةعبط ) ىميردإلل

 . 86 صا ثلاثلا مسقلا - برغملا نايبلا (؟)
 » ص نيتلودلا خيرات ىف ىثكرزلاو « 6١١1و 1١١١ ص ةيشوملا لاخلا 2


